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Si hi ha països o cultures més emprenedores
no és perquè hagin estat tocats per la vareta
màgica de l’emprenedoria, sinó perquè allà
s’hi viu una actitud que es contagia, que es
comunica amb els fets i amb l’exemple, que
acaba convertint-se en una manera de fer i,
finalment, una manera de ser. O potser és
a l’inrevés.
Però, en qualsevol cas, sigui primer una cosa
o l’altra, des de la família es comuniquen
aquestes actituds i aquests valors. Primer la
passió per fer les coses, sigui quina sigui, i
també virtuts com ara l’esforç, l’honestedat,
la laboriositat, la fortalesa, la voluntat, la capacitat de sacrifici, la resiliència, el respecte i
la solidaritat, la responsabilitat, la flexibilitat,
el rigor, el lideratge, etc., i moltes altres, que
s’alimenten les unes a les altres. Però si a
tot això no li posem una certa ètica, tot se’n
va en orris.
Parlo de la iniciativa emprenedora autèntica
que fa que les persones encarin nous projectes,
siguin personals, familiars, empresarials, socials, polítics, associatius, etc. per tirar endavant
les seves vides, famílies i la societat.
No és casual que les organitzacions, quan
volen incorporar una persona, li facin tot

tipus de proves, i cerquin una persona que
encaixi en la seva específica organització
humana. S’acostumen a cercar, fent servir
aquella antiga expressió, persones d’una
peça: emocionalment estables, amb iniciativa, flexibles, però fonamentalment honestes i amb una certa ètica del treball i de
la convivència.
Però, oh, meravella! Totes aquestes virtuts,
valors i actituds es conreen, en primer lloc, a
la família i, a continuació, a l’escola, a l’entorn
familiar i social que la família proporciona
a cada fill i filla.
Aquest any volem tractar aquest tema, volem
ajudar les famílies i les escoles a reeixir en
aquesta “sensació” que hom té respecte del
jovent d’ara, que sovint sembla conformista i li agrada que li ho facin tot. La culpa
és probablement nostra, que no hem sabut
exigir i responsabilitzar en la justa mesura, i
potser no hem sabut donar bon exemple. No
és en va que sempre diem que l’educació és
exemple, més que discurs; experiència, més
que manuals.
Amb aquest número i el seminari “Educar per emprendre” posem en marxa una
idea, amb la voluntat d’arribar a totes les
famílies i també als mestres i professors:
podem educar (cal que eduquem) els nostres fills i filles perquè tinguin la capacitat
de tenir iniciativa emprenedora. Després
que facin el que vulguin, que per això són
lliures!!! Però creiem que cal que aquestes idees vagin calant a la societat, com a
idees-força que ens han de permetre tirar
endavant les nostres pròpies famílies i, de
retruc, el país. g
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Junior Achievement: una clara
aposta per l’emprenedoria
Ignasi de Juan - Junior Achievement

Mostra d’escoles ensenyant les seves empreses a Madrid, per la Competició espanyola de Mini Empresas.

A

ctualment, estem immersos en
una complexa crisi econòmica
i financera sense precedents recents. A Espanya i a Catalunya,
la crisi ha incidit molt durament i estem en
un gran procés de retallades a tots els nivells,
que afecten govern i empreses. Però no podem oblidar que les crisis representen grans
oportunitats, també per dissenyar una sortida que passi per l’emprenedoria, la innovació,
l’I+D. Aquestes podran actuar com a palanques de canvi que ajudin a sortir de la crisi i
que contribuexin a enfortir el sistema educatiu, empresarial i productiu espanyol. Així,
d’aquesta manera, tornarem a revaloritzar
més una aposta per l’educació i podrem focalitzar-nos en una societat més emprenedora i
del coneixement.
Catalunya i, especialment, Barcelona compten amb una activitat emprenedora que és
pionera i és de les més elevades de l’Estat
espanyol, i que està en una molt bona posició
en comparació amb altres regions europees.
Concretament, les activitats econòmiques,
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innovadores i d’emprenedoria han crescut un
8% en els darrers 5 anys i el nombre d’empreses actives (innovadores i emprenedores),
segons Barcelona Activa, suposa el 77% del
total d’empreses catalanes i el 15% del total
d’Espanya.
L’emprenedoria no és una moda, és una necessitat , ja que pot convertir-se en una gran
estratègia transversal, conjuntament amb la
innovació i la qualitat, per sortir de la crisi
i fer-ho ben reforçats. Necessitem emprenedors en tots els àmbits productius i del coneixement; ara, més que mai, necessitem joves
emprenedors “per canviar el món”.

Junior Achievement Worldwide
Junior Achievement Worldwide és la major
organització educativa internacional sense
ànim de lucre que existeix en el món. La
nostra missió és preparar i inspirar als joves
perquè tinguin èxit en una economia global,
generant l’esperit emprenedor que els permeti assolir les seves fites en un marc de responsabilitat i lliure elecció.
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Actualment, JA (www.ja.org) arriba a més
de 9,8 milions de joves en 124 països i 30
idiomes. Aquesta organització, amb quasi
100 anys d’història, és la ONG d’educació,
empresa i emprenedoria més gran del món.
A Europa, Junior Achievement es va aliar estratègicament amb Young Enterprise (amb
mig segle de marxa a UK), i van constituir
Junior Achievement Young Enterprise ( JAYE). A Espanya, Junior Achievement ja té
10 anys (www.fundacionjaes.org). A Catalunya, des de fa aproximadament un lustre, s’estan realitzant programes educatius i
d’emprenedoria a diferents col·legis i instituts de Barcelona.

La implantació de Junior Achievement
a España i Catalunya (JAES i JACAT)
Des de JAES i JACAT volem apostar pels
joves i per l’emprenedoria, la qualitat i la innovació.
Respecte a les fites assolides per JAES, en el
curs acadèmic 2010-2011, s’ha aconseguit
14.639 alumnes beneficiats mitjançant 1.458
classes, involucrant a 1172 voluntaris perquè

Col·legi Mestral, guanyador del premi empresa
sense fronteres.

Fapelnews és una publicació plural, que difon informacions d’utilitat i
d’interès. La societat editora respecta les opinions expressades per mitjà
dels articles dels seus col·laboradors, però no les comparteix necessàriement,
i només fa seus els continguts difosos per mitjà de l’editorial.
Tiratge d’aquest número 10.000 exemplars
Dipòsit legal B-12.545-2009
Amb el suport del Departament d’Ensenyament.
Generalitat de Catalunya

col·laboressin amb el seu temps i dedicació
en 269 centres educatius de 13 comunitats
espanyoles.
Des de JAES, a Madrid, es decideix, ja des
del 2009, crear Junior Achievement Catalunya ( JACAT), perquè serveixi com a experiència pilot per donar idees o estratègies de
com posicionar-se i realitzar una oferta educativa des de JAES a les altres CA de l’Estat
español.
Des de JACAT volem apostar pels ‘programes estrella’ de Junior Achievement,
com és “La Companyia: Empresa Solidaria” (que és un programa real, global i integral en què els i les joves crearan la seva
pròpia companyia). I, alhora, comprometre’ns amb Espanya i amb Europa mitjançant la participació a fòrums espanyols i
europeus. En aquesta línia, a Catalunya
volem arribar a ser una referència i una organització capdavantera entre els joves, les
institucions acadèmiques i escolars, entre
les institucions governamentals, en el teixit empresarial i en les accions, estratègies
o activitats innovadores i d’emprenedoria.
I per fer-ho possible comptem amb JAES,
amb un consell assessor de Catalunya (que
es crearà en breu) i tota l’experiència d’una
organització europea i mundial amb un
segle de vida.

Els programes educatius:
- La meva primera empresa (primària).
- El meu primer pressupost (secundaria).
- El meu primer CV (batxillerat/FP).
- El primer projecte empresarial (universitat)
- El meu primer pla estratègic.
- Emprenedors i professionals.
Els programes de Junior Achievement són
impartits per voluntaris disposats a contribuir a la formació en valors, actituds i esperit
emprenedor dels joves. A més a més, aquests
motiven als estudiants donant-los una visió
del món més enllà del centre educatiu i els
ajuda a entendre la importància de continuar els seus estudis per assolir les seves fites.

Un agraïment per Fapel
Volem aprofitar per enviar-vos una salutació de la directora general de JA, Lucia
Zavala, del president de Junior Achievement, Iñigo Churruca, y del nou president
del consell assessor de Catalunya, Gabriel
Masfuroll i tot l’equip. Felicitem a la Fapel,
al seu expresident, Antoni Arasanz i al seu
actual president, Josep Manuel Prats, i a tot
l’equip per la tasca ben feta i el seu lideratge
en temes tant importants com la família i
l’educació.
I, per últim, ens sumem a la felicitació de
Bill Drayton fundador de l’emprenedoria
social i recent premi Príncep d’Astúries. g

Stand del Col·legi Montserrat que es portarà a Oslo per la competició internacional.

La formación permanente en el contexto del
Espacio Europeo de la Formación Permanente
Núria Arís, Miquel Àngel Comas

L

a importancia de la formación
permanente es indiscutible en
cualquier contexto laboral y muy
especialmente en las actuales circunstancias de «crisis económica mundial».
Pero en el actual Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las tendencias y
los planes de formación continua adquieren
una dimensión global, que supera o, mejor
dicho, debería superar los planteamientos
reduccionistas. Por ello, la construcción y el
desarrollo del Espacio Europeo de Formación Permanente, EEFP (Comisión de las
Comunidades Europeas, 2001a), debe entenderse como un proceso que está inmerso
en un tejido más amplio. Se trata de una acción en red donde es necesaria la implicaci-

ón de muchos agentes activos profesionales
y donde la convergencia, el reconocimiento
y la cohesión han de ser sus máximos elementos cualitativos.
En la revisión exhaustiva de documentos
originales y oficiales vinculados con el origen, los fundamentos y la construcción del
EEES destaca el reto que supone el EEFP
en el contexto del EEES. En dicha revisión,
la formación permanente se concibe sobre
la base de la libre circulación de ciudadanos europeos y de la posibilidad de ofrecer
mejores oportunidades formativas y laborales, ambos en relación con los principios
de movilidad y reconocimiento. Se constata que la plena adecuación a la sociedad

del conocimiento exige unos mecanismos
transparentes y unos instrumentos eficaces
que puedan permitir la mejora de la calidad
y la competitividad, la convergencia y el reconocimiento de los conocimientos de los
niveles académicos y los títulos universitarios, como respuesta a un nuevo mercado
laboral cada vez más globalizado, al adelanto tecnológico y a la plena integración
social europea.
Por ello, la formación a lo largo de la vida
acontece como una acción prioritaria europea bajo el principio de mejora continua y
de inversión en el capital humano en beneficio propio, tal como lo define la propia
Comisión Europea. g
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L’experimentació educativa en l’àmbit
de l’autonomia dels centres educatius
Text de l’autor Alberto del Pozo recollit en el seu bloc “Nous conceptes a la Llei d’educació”
A la Marta Duñach...

A

ra fa uns dies em van consultar
si la normativa actual, després de
l’aprovació de la LEC, preveu encara la possibilitat que els centres
educatius facin “experimentacions educatives”
o les anomenades “proves pilot”. D’entrada,
em va sobtar la pregunta perquè tinc clar que
“l’experimentació, la innovació i la recerca
educatives” són conceptes directament relacionats entre ells que caben tots dins l’àmbit
de l’autonomia pedagògica i organitzativa
dels centres educatius. Però en repassar, una
vegada més, els preceptes de la LEC que fan
referència a aquestes tres paraules, he comprovat que no sempre totes tres van lligades, i
he aprofitat aquesta recerca puntual que vaig
fer sobre “l’experimentació educativa” a la Llei
per informar-vos avui de les conclusions a els
quals he arribat després d’analitzar els textos
de la LEC i de la LOE de manera complementària.

Derogació de la Llei de centres docents experimentals
La LEC deroga explícitament, i en la seva
totalitat, la Llei 8/1983, del 18 d’abril, de
centres docents experimentals (disposició derogatòria 1.a LEC) i, d’altra banda, la LEC
no inclou cap precepte que reguli aquesta tipologia de “centres educatius experimentals”,
que no he trobat esmentats a cap precepte
de la Llei. Però d’això no hem de deduir que
els centres no puguin fer, en l’exercici de la
seva autonomia pedagògica i organitzativa,
“experimentacions educatives”, ja que el que

ha fet la LEC és, simplement, no recollir la
tipologia de “centres experimentals”, però no
ha eliminat les “experimentacions dels centres
educatius”.

La innovació, recerca i experimentació educatives a la LEC
Al preàmbul de la LEC, quan s’enumeren les
competències exclusives en matèria d’educació atribuïdes a la Generalitat i desenvolupades per la LEC, s’inclou “la innovació, la
recerca i l’experimentació educatives” (esmentada, explícitament, a l’apartat d) de l’article
131.2 EAC), però en el cos del text legal no
he sabut trobar un desplegament conjunt
d’aquests tres conceptes.
Repassem, com sempre, els textos:
- L’article 84 LEC, en regular els projectes
d’innovació pedagògica i curricular, menciona
“la innovació (pedagògica i curricular)” [3 vegades] i “la recerca” [1 vegada], però no fa cap
referència explícita a “l’experimentació” (vegeu
també l’article 16 del Decret d’autonomia).
- L’article 86.3 LEC, entre les funcions dels
serveis educatius, preveu la col·laboració
amb els centres en “la innovació educativa”
i el suport als centres en la dinamització de
llurs “projectes d’innovació” i en l’intercanvi
“d’experiències i bones pràctiques educatives”, però tampoc no fa esment a “l’experimentació educativa”.

professionals de docents legalment constituïdes la participació en l’organització i la
realització “d’activitats d’innovació”.
- L’article 110.5 LEC regula la possibilitat
de convocatòries públiques per concedir
llicències o atorgar permisos retribuïts al
professorat dels centres públics i concertats,
amb l’objectiu de promoure “la recerca i la
innovació educatives” entre els professors,
sense mencionar tampoc “l’experimentació”.
- L’article 136.1.c LEC, en establir l’estructura de les retribucions complementàries dels funcionaris docents, entre altres
conceptes del nou complement de lloc de
treball o funció docent, esmenta “la innovació i la recerca educativa i la implicació
en la millora dels rendiments escolars”. En
aquest mateix sentit, l’apartat 2.c d’aquest
article 136, entre altres criteris per establir
la quantia de les retribucions complementàries, recull el rendiment o els resultats
obtinguts en el treball docent i l’esforç i “la
innovació” que es porten a terme.
- Finalment, l’article 178.1.c LEC atribueix
a la Inspecció d’Educació la funció de participar en el desplegament d’accions per a la
millora de la pràctica educativa i del funcionament dels centres, i també dels processos
de “reforma i innovació educativa”.

- L’article 100 LEC fixa l’oferta, per part de
l’Administració educativa, de serveis d’assessorament, orientació i suport per a la
gestió de “la innovació en l’àmbit educatiu”.

La innovació, recerca i experimentació educatives a la LEC
A la LOE, en canvi, es fa esment, reiteradament, de “la recerca, l’experimentació i la innovació educativa” en diferents preceptes:

- L’article 104.2 LEC és l’únic precepte en
què, en enumerar les funcions dels professors,
s’esmenta explícitament el concepte “experimentació” en el mateix context de “la recerca
i la millora contínua dels processos d’ensenyament” (apartat h) de l’art. 104.2 LEC,
que reprodueix literalment l’art. 91.1.l LOE.

- L’article 1.n LOE considera, entre els
principis del sistema educatiu, el foment
i la promoció de “la recerca, l’experimentació i la innovació educativa”, que també
formen part del conjunt de factors que afavoreixen la qualitat de l’ensenyament (art.
2.2 LOE).

- L’article 107 LEC estableix que l’Administració educativa faciliti a les associacions

- L’article 91.1.l LOE inclou, entre les funcions dels professors, “la recerca, l’experi-

mentació i la millora contínua” dels processos d’ensenyament corresponents (funcions
docents que ja hem vist abans reproduïdes a
l’art. 104.2.h LEC).
- L’article 120.4 LOE situa les experimentacions en el marc de l’autonomia dels centres, que “poden adoptar experimentacions,
plans de treball, formes d’organització o
ampliació de l’horari escolar en els termes
que estableixin les administracions educatives”. Quan aquestes experimentacions,
plans de treball o formes d’organització puguin afectar l’obtenció de títols acadèmics o
professionals, han de ser autoritzats expressament pel Govern (art. 120.5 LOE).

s’esmenti explícitament “l’experimentació
educativa”, els projectes d’innovació pedagògica i curricular (art. 84 LEC, art. 16 D_aut),
els acords de coresponsabilitat (art. 48.5, 50.3,
92 i 98.2 LEC i art 12 D_aut) i les estratègies didàctiques pròpies (D_aut, art. 17 i DA
23) poden comportar activitats educatives
experimentals, a més de la innovació i la recerca, com a factors de la qualitat educativa.
Reprodueixo, a continuació, tres preceptes
del Decret d’autonomia en què queda palesa
aquesta relació entre la innovació (i, implícitament, també l’experimentació) i la qualitat i
l’excel·lència educatives:

- Finalment, l’article 129 LOE atribueix
al claustre de professors la competència de
“promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica”.

“Els centres poden desenvolupar projectes
d’innovació pedagògica i curricular, d’acord
amb el seu projecte educatiu, amb l’objectiu
d’afavorir la millora de la qualitat del servei
educatiu que presten i, en particular, la millora dels resultats educatius” (art. 16.1 D_aut).

Conclusió
D’una interpretació conjunta de la LEC i
la LOE es pot concloure que encara que no

“El Departament d’Educació ha de prioritzar
els acords de coresponsabilitat amb els centres que desenvolupin estratègies orientades

a assegurar l’equitat i a millorar els resultats
educatius en entorns de característiques socioeconòmiques i culturals especialment desafavorides o singulars, o projectes d’excel·lència
educativa que aportin experiències de qualitat
al sistema educatiu” (art. 12.2 D_aut).
“En la concreció i el desenvolupament del
currículum, que s’ha de recollir en el projecte educatiu, els centres poden implantar
estratègies didàctiques pròpies que requereixin una organització horària de les matèries diferent de l’establerta amb caràcter
general, amb l’objectiu fonamental de millorar els resultats educatius de l’alumnat i
els processos d’ensenyament i aprenentatge” (art. 17.1 D_aut).
A la LEC s’ha produït, per tant, un aparent
buit en alguns preceptes que no mencionen
l’experimentació al costat de la innovació i
recerca (i millora) educatives, buit que cal
emplenar amb la previsió explícita de l’article
131.2.d) de l’Estatut d’autonomia i dels preceptes de la LOE que he esmentat abans. g
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Necessitat i oportunitat per un nou
lideratge jove
Josep Miró i Ardèvol
ma part de la solució efectiva, i constitueix
un gran servei a la comunitat.

P

er què nou? Simplement per
precisar-ne el sentit. Preparació
per un lideratge entès no com
un apujar-se al tamboret amb la
pretensió de fer-se escoltar, sinó com l’exercit per aquella persona que per mitjà del
testimoni -això és, la pràctica- l’actitud per
servir, i l’acollida de l’altre, és capaç d’aportar un horitzó de sentit al seu entorn, sap
donar-ne raó i està capacitada per presentar-ho de manera atractiva.
Aquest tipus de formació pel lideratge
adreçat als joves és una necessitat, i també podria tenir un altre nom: el de minoria creativa. La raó de la necessitat està a
la vista. Una part massa gran dels nostres
adolescents i joves s’està malmetent, els
estan malmetent. Algunes xifres ajuden
a emmarcar la dimensió del problema:
de cada 100 joves, 38,5 viuen en famílies
que manifesten una insuficient capacitat
educadora. I aquest fet es dóna tant per la
banda baixa dels ingressos i nivell cultural,
com per la més alta. El 37% de la població
de 14 a 18 anys ha consumit cànnabis; en
una dècada la xifra s’ha doblat. Més del 30%
(la crisi ha reduït una mica aquesta magnitud) de la població de 24 a 28 anys no té
el batxillerat ni una titulació professional.
El 18% dels joves de 18 anys ha consumit

Però també significa una bona oportunitat
per cadascun d’ells: l’atur juvenil arriba al
41%, i un 47% dels universitaris treballen en
feines inferiors a la seva qualificació. Això
significa sobre el total de població jove de 25
a 34 anys que el 59% està aturat o subocupat.
Difícil panorama. D’aquí l’avantatge que el
nostre jove acabi els estudis amb un plus
de formació en virtuts –els hàbits bons que
permeten actuar bé; en fonaments, que li
aporten seguretat i capacitat d’adaptació; en
habilitats per reforçar els seus coneixements
atorgant-los un rendiment pràctic més alt;
en instruments i experiències per interpretar
millor la realitat, i les seves dinàmiques.
cocaïna els últims dotze mesos, i un 15%
s’emborratxa un cop al mes. Un resultat de
tot plegat: el 57% dels joves de 15 a 29 anys
té problemes de salut. Les xifres descriuen
un hàbitat humà d’infelicitat personal -per
què és drogoaddicta tanta gent jove?- i un
greu problema pel país.
Qui millor por orientar, ajudar un adolescent, un jove, és un altre jove, sobretot si té
les condicions per fer-ho. Per aquest motiu,
portar en nombre creixent nois i noies amb
les capacitats d’assenyalar el bon camí for-

Per servir aquests fins, l’Institut del Capital
Social de la Universitat Abat Oliba CEU
ha començat el 17 de setembre el primer
Programa de Lideratge Jove, per estudiants
de batxillerat i primer i segon curs d’universitat. Té 120 hores de durada, distribuïdes en dos dissabtes matí/mes i cinc dies en
règim d’internat la darrera setmana de juny,
un cop passats els exàmens. El programa té
dos anys de durada, i la reserva de places
pel següent curs que començarà el setembre
de 2012 s’obrirà aquest mes d’octubre i està
limitat a 30 places. g

Programa universitari de lideratge jove
Presentació
Dirigit a la preparació de lideratges en els
seus àmbits personals i vocacionals d’actuació. Juvenils primer, adults després, seguint
el procés natural de maduresa i desenvolupament personal.
El Programa pel Lideratge Jove es fonamenta
en l’experiència universitària i escolar dels centres d’ensenyament Abat Oliba CEU durant
més de 30 anys.
Hi participen els millors professionals en els
àmbits objecte del programa, tant dels propis
centres com dels externs.

Objectius
• Fer créixer, engrandir el potencial humà dels
joves seleccionats. Es fonamenta en:
- Assolir una idea apropiada del bé, la veritat
i la justícia.
- Assolir les virtuts.
• Assolir una millor situació a la vida (el 47%
dels titulats universitaris treballen en feines
de menor qualificació o estan subocupats,
European Labour Force Survey, 2010).
• Ensenyar a pensar. Conèixer de l’experiència
d’altres que siguin un bon referent. Millorar
les capacitats en la pràctica de la comprensió lectora i el saber veure, escoltar parlar i
escriure.
• Poder servir millor a la comunitat.
Destinataris
Aquest programa va adreçat a estudiants
de 1r i 2n curs de batxillerat i 1r i 2n curs
universitari.
Continguts
Seminaris:
1. Pensar, raonar, explicar els fonaments de la
filosofia aplicada: madurar la capacitat de
pensar i explicar la realitat a partir de grans
mestres de la filosofia.
2. Exigència de l’obrar humà. Fonaments ètics:
Ètica a Nicòmac d’Aristòtil.
3. Matèria i energia de l’infinitesimal al
cosmos.
Fonaments científics: coneixement dels
fonaments científics del nostre temps.
4. El món i la societat en què vivim: interpretar la societat a partir de textos comentats
de Taylor, MacIntyre, Gambra / El Petit
Príncep i Raz.
	4.1. Judicar els esdeveniments: lectura i anà-

lisi de notícies. Les claus per interpretar el
que hi ha darrera la informació.
	4.2. Sistemes polítics i partits: conèixer el
funcionament teòric i real de les institucions
polítiques a occident i al món, a partir de la
realitat catalana i espanyola.
5. Fonaments crítics d’economia. Economia
sostenible, social de mercat: com funciona
l’economia en termes reals i els seus punts
crítics.
6. Les arrels del present. Fonament de la reflexió històrica: introducció als fonaments de
les idees vigents de la societat i aprenentatge
de la reflexió històrica.
7. El sentit de la vida personal. Fonaments teològics: el sentit últim de la vida des de l’experiència cristiana i, alhora, introducció als
fonaments teològics.
Diàlegs:
1. Què i com estudiar: professors universitaris
i professionals.
2. L’activitat econòmica: empresaris i treballadors.
Experiències empresarials.
3. Situació i perspectives polítiques: polítics,
historiadors i periodistes.
4. La situació de l’Església a casa nostra i al
món: bisbes, sacerdots, religiosos i laics.
Tallers:
1. Taller de literatura: comentari i debat sobre
textos bàsics de la literatura.
2. La cerca de la bellesa en la forma: visites comentades i mostra de material gràfic sobre
belles arts.
3. Taller d’escriptura: pràctica de la narració
escrita.
4. La cerca de la bellesa a la música: audicions
musicals comentades.
5. Taller de teatre: pràctica de la representació.
6. Taller audiovisual: aprendre a “llegir” l’obra
de cinema, vídeo i TV. Fòrum.
7. Taller de comunicació verbal: el discurs i el
debat. Reunions, en públic, radio, TV.
8. Taller d’aplicacions de la doctrina social de
l’Església: veure, judicar i definir què fa davant casos reals.
9. Leadership i entrepreneurship: anàlisis de
casos de lideratge emprenedors.
10. Desentranyar les interpretacions formals
de la realitat: menjar-se un pollastre entre
dos. Com interpretar l’estadística. Com
despullar un diari. Anàlisi quantitatiu de la
informació, com interpretar les enquestes.

11. Club de debats: pràctica i argumentaris.
12. Aplicacions bàsiques de màrqueting, publicitat i ús de les xarxes socials: concepció i
pràctica del missatge i la seva difusió.
13. La gestió de persones: direcció, negociació,
conducció de reunions i gestió de conflictes.
	13.1. Fonaments de grafologia i llenguatge
corporal.
14. Disseny i gestió de projectes: com dissenyar i gestionar un projecte des de zero.
15. La contemplació religiosa. L’experiència litúrgica: coneixement i participació, el sentit de la bellesa litúrgica.
16. Contemplació i coneixement de la Natura:
aplicacions del mètode “Escolta”.
17. L’entrenament bàsic: orientacions bàsiques.

Responsable acadèmic
Sr. Josep Miró i Ardèvol
Director de l’Institut de Capital Social (INCAS) Universitat Abat Oliba CEU.
Dades d’interès
Calendari
Dos dissabtes al mes, durant el matí, des del
17 de setembre fins a 19 de maig i un règim
intern, “Intensive Training Workshop”, durant
cinc dies, l’última setmana de juny, del 25 al
29 de juny. El programa té una durada de 120
hores anuals.
Modalitat i horari
Modalitat presencial en horari de 09.30h a
13.30h, perfectament compatible amb els estudis que l’alumne estigui cursant.

Admissió i matrícula
Admissió
Tothom que desitgi accedir al Programa de
Lideratge Jove haurà de superar una entrevista
personal amb el responsable acadèmic i presentar la sol·licitud d’inscripció.
Matrícula
El preu del curs 2011-2012 del Programa Universitari de Lideratge Jove és de 300€ anuals.

Més informació
Per obtenir més informació contacteu:
Universitat Abat Oliba CEU
Servei d’informació i orientació acadèmica
C/ Bellesguard, 30- 08022 Barcelona
Tel. +34 932 540 900 - Fax +34 932 540 912
e-mail: futursalumnes@uao.es
www.uao.es g
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Com contemplem l’educació dels
nostres fills?
El coaching com a eina auxiliar per a l’ educació
Montse Urpi - Psicopedagoga i coach personal
- Ajuda a definir i a projectar una part de
nosaltres que no sempre coneixem.
- Ajuda a prendre consciència de les nostres actituds.

Quan esdevé la necessitat del coaching?
Davant aquelles situacions que ens generen
ansietat, dubte, bloqueigs emocionals o bé
un tipus de conducta rutinària.
L’entrenament d’un coach ens permet identificar alternatives vàlides que ajuden a millorar les
nostres relacions, prenent consciència de la nostra manera de comunicar alhora que millorem
la nostra confiança (ens fa sentir més segurs).

L

a família és un laboratori d’experimentació en el qual l’ésser humà
aprèn a desenvolupar tots els seus
talents i habilitats. És el mitjà on
es prepara l’individu per a la seva autonomia i l’èxit personal i social.
Amb la família experimentem la vida. És el
motor que ha de generar l’energia necessària perquè cada persona pugui manifestarse en el seu màxim esplendor.
Per això els pares hem de sembrar per permetre que els nostres fills es desenvolupin
amb plenitud.
Aquesta, que és una tasca que es realitza des
de l’efectivitat, no sempre resulta senzilla.
Els mateixos vincles d’estimació intervenen
com a paranys; doncs les nostres actituds,
les nostres decisions no sempre afavoreixen
alguns resultats.

Molt sovint, els pares ens qüestionem què fer
o com donar resposta a les diferents situacions
que els fills plantegen, en funció de l’edat, de les
relacions familiars, de la seva personalitat, etc.

Se’ns generen dubtes propis d’una tasca inesperada i que no sempre tenim l’oportunitat de compartir o de consensuar.
És per aquests motiu que volem parlar del
coaching per a pares i quina aportació pot
tenir a l’hora d’educar els nostres fills:
-E
 l coaching està relacionat amb “transformació”.
-E
 l coaching ajuda a aconseguir resultats
davant de situacions que ens semblen de
difícil solució.
- Aporta una mirada diferent, per retrobar-nos
amb els nostres recursos i les nostres capacitats.

A través d’un procés de coaching prenem
consciència de la nostra manera de pensar
i d’actuar amb els altres, en aquest cas amb
els nostres fills, gestionant les conductes
que limiten la nostra eficàcia.
És important diferenciar el concepte teràpia de coaching.
El coaching contempla la manera de desencallar o desemmascarar dubtes que no ens
deixen avançar.
El coaching treballa des del present per fer
aportació al nostre futur.
La teràpia cerca el passat per millorar el
nostre estat de satisfacció present.
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El coach (persona especialitzada i reconeguda per fer aquesta activitat per la seva
formació i experiència) ajuda a definir el
que se’ns presenta com a situació encallada
i ens ajuda a verbalitzar en quin punt ens
trobem a fi de que puguem assolir l’objectiu
proposat.
La funció del coach és la d’escoltar i ajudar
a la persona a trobar, des del diàleg, la causa
que el fa sentir malament.
El fet de retornar-li la situació com si fos
un mirall d’ell mateix, tot verbalitzant de
nou la situació presentada, predisposa al
consultant a la recerca d’alternatives i escollir-ne la més vàlida.
Així, el consultant, després de construir de
forma ordenada el plantejament del conflicte i després de fer un intercanvi amb
el coach, té la capacitat per construir, tot
situant-se d’ una manera diferent davant
de la dificultat.
210x148,5.pdf

1

23/12/10

El coaching funciona si el que ho sol·
licita té una motivació per créixer i si
té disposició per decidir i actuar. Proposa un model de canvi amb el propi
diàleg intern, per posar l’acció davant
de la reacció.
Per assumir els reptes que la vida i les nostres capacitats plantegen.

La duració aproximada d’un procés de coaching és de quatre a vuit sessions de 60
minuts.
Definir aquests paràmetres són molt importants, ja que donem per entès que hi
ha una voluntat de millori no un problema a tractar, a diferència de les sessions
de teràpia. g

12:29

Titulacions de la Universitat

de Lleida

ARTS I HUMANITATS

Comunicaci— i Periodisme Audiovisuals
Estudis Anglesos
Estudis Catalans i Occitans
Estudis Hispˆnics: Llengua i Literatura
Geografia i Ordenaci— del Territori
Hist˜ria
Hist˜ria de lÕArt

CIéNCIES

Biotecnologia
Ciència i Tecnologia dÕAliments
Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle)

CIéNCIES DE LA SALUT

Ciència i Salut Animal
Ciències Biomèdiques
Ciències de lÕActivitat F’sica i de lÕEsport
Fisioterˆpia
Infermeria
Medicina
Nutrici— Humana i Dietètica
Psicologia

CIéNCIES SOCIALS I JURêDIQUES
Administraci— i Direcci— dÕEmpreses
Dret
Educaci— Infantil
Educaci— Primˆria
Educaci— Social
Relacions Laborals i Recursos Humans
Treball Social
Turisme

ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Enginyeria Agrˆria i Alimentˆria
Enginyeria de lÕEdificaci—
Enginyeria en Electr˜nica Industrial
i Automˆtica
Enginyeria Forestal
Enginyeria Informˆtica
Enginyeria Mecˆnica

www.udl.cat pdi@seu.udl.cat Tel. 902 507 205
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Entrevista a Ferran Ruiz
President del Consell Escolar de Catalunya

F

erran Ruiz Tarragó, nascut a
Mataró (Barcelona) el 1950, és
llicenciat en ciències físiques
per la Universitat de Barcelona
i catedràtic en matemàtiques des de l’any
1977. Ha ocupat diferents càrrecs dins el
Departament d’Ensenyament, com ara el
de responsable del Programa d’Informàtica Educativa i subdirector general de
Tecnologies de la Informació.
Des de 2005, Ferran Ruiz ha estat responsable d’avaluació i prospectiva de les Tecnologies de la Informació i Comunicació
del Consell Superior d’Avaluació. A més,
és expert en temes relacionats amb les
TIC, els continguts per a l’ensenyament i
la formació del professorat en aquest àmbit. Per la seva trajectòria professional ha
rebut premis com ara el Premi EPSON
de Divulgació Informàtica l’any 1990, la
distinció del ComputerWorld Honors
Program (San Francisco, 2003) i el Premi
d’Assaig de la Fundación Everis (Madrid
2006), publicat amb el títol La nueva educación.

El desenvolupament de la LEC està
per fer. Quins són els temes que els
preocupen més, en aquests moments,
i quines són les prioritats del CEC en
aquesta nova etapa?
Respecte al desenvolupament de la LEC,
és cert que encara queda molt per fer, però
ja s’ha incidit en àmbits tan importants
com l’autonomia i la direcció de centres.
En relació amb els temes que tractem al
Consell Escolar de Catalunya, cal dir que
la seva primera missió és dictaminar la normativa que li tramet el Departament d’Ensenyament, valorar-la i enriquir-la amb el
màxim consens possible dels estaments representats. No endebades, el consell escolar
és el màxim òrgan de participació de la comunitat educativa catalana. Però també és
essencial per al consell estimular al màxim
aquesta participació, recollir inquietuds
i propostes i articular debats d’idees amb
una clara vocació de futur.
Com valora l’estat de l’educació a Catalunya? Podem dir de debò que preparem persones per al futur de Catalunya i d’Europa?

No voldria caracteritzar l’estat de l’educació amb un mer qualificatiu dient que
em sembla bo, dolent o millorable. En el
nostre món es tendeix massa a simplificar assumptes molt complexos. El que és
realment important, al meu parer, és que
el sistema educatiu respongui adequadament als reptes que col·lectivament
tenim com a societat i als que individualment afecten infants, adolescents i
joves. Quan el context canvia de manera
significativa, sembla lògic pensar que els
centres educatius també ho han d’anar
fent, almenys en part, tal com passa a
tota mena d’organitzacions i empreses.
I és clar que ens trobem en una època
en què hi ha molts canvis a la societat,
l’economia i les formes de treballar i de
comunicar-se. Conseqüentment, les necessitats educatives i formatives de les
persones evolucionen. Per això, el sistema educatiu també ha d’evolucionar
en la forma d’organitzar-se i de treballar per satisfer aquestes necessitats de
la millor manera possible. Evidentment,
això no és un problema exclusiu nostre,
sinó que el trobem a tot arreu. Els sistemes educatius tenen en comú el difícil
repte d’adaptar-se i canviar mentre donen el millor de si mateixos.

I quins són, al seu parer, els principals
aspectes que cal millorar?
Les persones tenen un paper crucial a la
societat. Espero que em disculpi que faci
una afirmació tan òbvia com aquesta. El
que vull remarcar és que avui dia les persones són més determinants que abans per
la convivència social, pel funcionament
democràtic de la societat, per la competitivitat de l’economia i per l’harmonia i la
sostenibilitat del món. A més a més, les generacions joves tenen la perspectiva d’una
vida llarga, en el decurs de la qual molt probablement s’hauran d’adaptar canvis continuats en les condicions laborals, socials,
personals i ambientals.
I, per fer front a això, a aquesta incertesa, de
la millor manera possible, cal que el sistema
educatiu aconsegueixi dues coses fonamentals. La primera és un domini solidíssim de
les competències bàsiques per part de cada
alumne. No es pot estalviar cap esforç per

aconseguir aquest objectiu ni admetre excuses quan no s’assoleix. La segona cosa fonamental que s’ha d’aconseguir, en la meva
opinió, és que cada alumne tingui ganes
d’aprendre, que surti del sistema educatiu
amb l’interès i la voluntat de fer-ho durant
tota la seva vida.
Si s’aconsegueix estimular la vocació per
aprendre i s’estableixen fermament les
competències i les actituds que ho fan
possible, el pas pel sistema educatiu servirà, sens dubte, perquè cada noia i cada noi
entenguin que el saber i la cultura ajuden a
gaudir de la vida i són fonamentals per a la
realització personal i la qualitat de la vida
pròpia i de la comunitat. Jo diria que, en
aquest àmbit, la majoria de sistemes educatius, entre ells el nostre, tenen amplis horitzons de millora.

Quines són les causes, al seu parer,
de la pèrdua de nivell dels estudiants
de primària, ESO i batxillerat, segons
els darrers resultats obtinguts en els
tests europeus?
Quan es parla de la pèrdua de nivell dels
estudiants es tendeix a fer afirmacions
en termes absoluts, i per això voldria fer
dues puntualitzacions. La primera és que,
en la meva opinió, molts adults i, en especial, aquells als qui la seva educació ha
proporcionat èxit a la vida, tendeixen a
idealitzar l’abast dels seus propis coneixements juvenils i sovint parlen com si
l’experiència i els coneixements que tenen ara provinguessin, en gran part, del
seu pas per l’etapa escolar. Personalment,
tinc les meves reserves que sigui així en
la majoria de casos. La segona observació és que abans es considerava normal
que molts nens i nenes no accedissin als
estudis mitjans i superiors i que molts
d’altres els anessin abandonant, ja que, en
certa manera, la possibilitat d’accedir-hi
i el resultat d’estudiar s’associava a una
mena de “selecció natural” dels més preparats. En canvi, avui dia, volem que tots
els nens i nenes accedeixin a l’educació i
que, com a mínim, acabin l’educació secundària obligatòria. En aquest sentit, es
pot dir que col·lectivament, com a societat, ens hem imposat una fita força més
difícil d’assolir.

Fetes aquestes matisacions, cal reconèixer
que hi ha dèficits d’aprenentatge reals i
preocupants. No minimitzar-los és el primer pas per resoldre’ls. Les proves detecten
mancances quant a comprensió oral, lectura, competències matemàtiques, etc. que
no obeeixen a causes úniques, sinó a factors
múltiples i complexos. Remarco, un cop
més, que la detecció precoç dels problemes
i dificultats d’aprenentatge i la coordinació d’actuacions per posar-hi remei ràpidament, per mitjà de suport personalitzat
a cada alumne, és del tot imprescindible.
Precisament per això és un eix preferent de
treball del Departament d’Ensenyament.

Quin ha de ser el paper de les famílies
en l’educació, com ha de ser la relació
família-escola?
La primera i més fonamental educació que
reben els nens i nenes és la de la família.
Durant molts anys el pes de la família és
decisiu i és quan s’han de forjar els costums,
els capteniments, les actituds i els valors
bàsics. Em refereixo a coses com participar

en els àpats familiars, seguir pautes de vida
saludables i regulars, no deixar de fer els
deures fins que s’hagin acabat, moderar el
consum de televisió i l’ús de sistemes multimèdia, col·laborar en les ocupacions domèstiques, adquirir hàbits lectors i comunicar-se amb empatia i respecte cap els altres.
Coses com aquestes, en les quals cada família té un paper decisiu, són fonamentals
per a la formació del caràcter. Una família
que se n’ocupi amb amor i seriositat fa una
aportació d’extraordinari valor als seus fills
i, de retruc, als ensenyants que els atendran
a l’escola.
D’altra banda, tenim un sistema educatiu
que no va ser dissenyat per mantenir una
relació permanent amb la comunitat, que
no acaba de facilitar amb prou fluïdesa
les relacions entre família i escola. És un
tema estructural més que no pas de voluntat dels professionals, que d’alguna manera es dóna en tots els sistemes educatius.
L’organització habitual de l’ensenyament
i la docència possibilita la participació de

pares i mares fins un cert nivell, però l’experiència demostra que aquesta interacció
és sovint insuficient per influir de manera
significativa i continuada, sobretot quan
hi ha dificultats d’aprenentatge o d’altres
tipus.
En aquest sentit, crec que hi ha força
oportunitats de millora. La meva opinió
particular és que amb el temps s’avançarà
i s’implantarà progressivament la tutoria personalitzada. Penso que aniria molt
bé que cada alumne, al llarg d’una etapa
educativa -no em refereixo només a un
sol curs- tingués un docent de referència,
encarregat de conèixer-lo, orientar-lo i ajudar-lo, que vetllés pel seu desenvolupament
i per la seva progressió acadèmica. Disposar
d’un interlocutor concret, conegut i accessible per part de les famílies, que té la missió
professional de conèixer l’alumne i d’orientar-lo al llarg d’una etapa escolar, podria facilitar molt que les famílies s’impliquessin
en la relació família-escola i s’aconseguirien, alhora, beneficis reals i tangibles.
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Quins valors creu que hem de potenciar els pares i mares en el procés
d’educar els nostres fills, en relació
amb l’escola?
Tots els valors que siguin necessaris per
portar una vida autònoma, racional i solidària, una vida que segueixi unes pautes
ètiques, i que, alhora, sigui productiva per
l’economia i contribueixi al bon funcionament de la societat. Aquests valors fonamentals s’han de construir dia a dia, a través
de la pràctica i de l’exemple, de l’exercici del
diàleg i del compromís, de la participació i
de l’autonomia, de l’esforç i de la responsabilitat.
Com interpreta vostè el dret de les
famílies a escollir el tipus d’educació
que creguin millor per als seus fills?
La Llei d’educació de Catalunya es basa en
l’existència i el reconeixement d’una xarxa
plural de centres educatius de titularitat
pública i de titularitat privada, resultat de
la tradició educativa i social del nostre país.
Entre els principis rectors del sistema educatiu, hi consta explícitament el respecte
del dret de les famílies perquè els seus fills
rebin la formació religiosa i moral que vagi
d’acord amb les seves conviccions. Crec, per
tant, que el dret d’elecció de les famílies està
perfectament incorporat a la nostra legislació.
També cal dir que els drets i els deures
van sempre correlacionats. El dret a escollir escola s’ha d’entendre en els termes de
la pròpia Llei. Aquesta, en definir el Servei d’Educació de Catalunya, estableix el
principi d’accés dels alumnes en condicions d’igualtat i la responsabilització de
tots els centres en l’escolarització equilibrada de tots els estudiants. És en el marc
d’aquest servei on les famílies poden escollir el tipus d’educació que considerin
més oportuna.

Com veu l’autonomia del centre a
partir de la LEC? Fins a quin punt creu
que els centres han de tenir llibertat
per definir els seus projectes educatius?
En totes les societats l’educació és un
àmbit fortament intervingut per les administracions. A les seves mans, per diferents mecanismes, convergeixen les
decisions sobre què han d’aprendre les
persones joves i com s’ha d’estructurar la
prestació del servei. Els plans d’estudis i

l’organització dels centres educatius, el
fet de fixar les matèries i els mecanismes
d’avaluació, que les titulacions acadèmiques tinguin valor legal, la pròpia obligatorietat d’escolaritzar la població jove,
així com els ingents recursos econòmics
que s’hi destinen, són evidències clares
de la fermesa i l’estabilitat d’aquesta intervenció. L’efecte combinat d’aquestes i
d’altres causes que actuen al llarg de generacions ha derivat en centres educatius
generalment poc autònoms, en tant que
dependents de les orientacions i les decisions administratives.
El repte de desenvolupar l’autonomia dels
centres educatius és, per tant, molt gran i
s’ha d’entendre com un objectiu a llarg
termini, que requerirà força temps i molta
iniciativa i esforç. També caldrà que el sistema de retiment de comptes del professorat i dels centres educatius sigui compatible
amb l’exercici d’una autonomia professional real.
Pel que fa la seva pregunta sobre la llibertat
de definir els projectes educatius, penso que
els centres d’ensenyament han de ser el màxim d’autònoms per organitzar-se, sempre
que ho facin mitjançant un projecte evolutiu centrat en l’alumne, participatiu, coordinat i ben liderat, capaç de donar comptes
de manera eficaç i transparent. En l’exercici d’aquesta autonomia, a banda de l’obvi
respecte a la normativa, el factor decisiu és
l’existència i l’aplicació d’una deontologia
professional que anteposi el servei a l’alumne a qualsevol consideració corporativa.

Penso que aniria molt
bé que cada alumne, al
llarg d’una etapa educativa tingués un docent de
referència, encarregat de
conèixer-lo, orientar-lo i
ajudar-lo, que vetllés pel
seu desenvolupament i la
seva progressió acadèmica
Com valora el paper desenvolupat
per les associacions de pares i mares,
com per exemple, la Fapel?
Tot el que animi els pares i mares a ser
conscients del paper fonamental que tenen
en l’educació dels seus fills i filles és molt
important. No es podria concebre una educació completa i equilibrada sense l’acció
continuada i profunda dels pares i les mares i, en conseqüència, de les associacions
que articulen la relació de les famílies amb
els centres educatius. En la mesura en què
s’impliquen i promouen el diàleg institucional amb el professorat, les direccions i
l’Administració, la Fapel i les altres associacions de pares i mares fan que l’educació
no sigui només un assumpte exclusiu d’uns
estaments professionals i administratius.
Això és important, tant pel que fa al present i al dia a dia dels centres com per a
l’evolució continuada del sistema i dels centres educatius en benefici dels alumnes. g

El Consell Escolar de Catalunya és l’organisme superior de consulta i participació dels sectors afectats a la programació general de l’ensenyament
no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.
Les seves funcions són:
- Garantir la participació efectiva dels sectors afectats a la programació general de
l’ensenyament no universitari, que ha de comprendre la programació de l’oferta de
places escolars.
- Atendre qualsevol consulta preceptiva que li sigui atribuïda per disposició legal i sobre:
els avantprojectes de llei i projectes de disposicions generals de l’àmbit educatiu
que ha d’aprovar el Govern.
Les normes generals sobre construccions i equipaments escolars.
Les actuacions generals dirigides a millorar la qualitat de l’ensenyament i a millorar la seva adequació a la realitat social de Catalunya, i les dirigides a compensar
les desigualtats i les deficiències socials i individuals.
Els criteris de finançament de la prestació del Servei d’Educació de Catalunya.
Les bases generals de la política de beques i d’ajudes a l’estudi.

EPA GA in Horný Smokovec
May 27th to 29th, 2011 in the High Tatra, Slovakia

T

he preparation for this meeting
was dominated by the challenging transport logistics. The beautifully situated conference venue is located close to the city of Poprad.
But only few planes land there. So most
participants had to be picked up 125 km
away at the airport of Kosice and had to
be brought to the Grand Hotel Bellevue
by a shuttle bus. EPA-member and host
SRRZ managed this organisation together with project officer Brigitte Haider
quite perfectly.
Still about forty participants from abroad
managed to attend the meeting. It has to
be pointed out that EPA’s affiliate and new
members as well as candidates took the
challenge to travel there.
The conference on Friday, May 27th, 2011
focused on aspects of parents as vollunteers.
Some considerations about parents as
largest and most diverse stakeholder
group in society were presented by Johannes Theiner. Anne Liekenbrock,
director of EFFE (European Forum for
Freedom in Education) spoke about the
role of parents in education and their interest in provision of diverse educational
institutions. As a contribution to the location Horst Pfeiffle was invited as key
note speaker to introduce Jan Amos Komenský. This historical person born in
the region is better known by his latinised name Comenius. Pfeiffle introduced
him as a mobile European educator and
learner being the first to design a child
centred pedagogic concept.
Johannes Theiner linked some concepts
of Comenius to “innovative” European
policies.
The plenary session was closed in a ceremony rewarding all foreign participants
with the memorial medal for the 9th European Day of Parents and Schools of SRRZ.
The presentations of the plenary session
were simultaneously translated by Libuša
Gagová and Monika Jasová who also assisted the communication of local participants and English speaking guests throughout the whole programme.

Poprad, Eslovaquia.

The traditional gala dinner was opened by
a group of singers performing traditional
Slovak folk songs from the region. We
enjoyed the evening meeting “old friends”
again and getting to know new delegates.
On Saturday morning we started a session
of four parallel workshops. The results will
be delivered as soon as the documentations are collected.
The General Assembly was opened and
due to eight proxies given by absent
members the quorum was sufficient to
decide according to the agenda. After acceptance of the last GA-minutes
(Barcelona, October 16th, 2010) as
many as six member applications were
to be accepted.
The new full member VCOV (Belgium)
was represented even by four delegates.
The two associate members FAPEO
(Belgium) and Alerteducation Consulting (France) were not able to send a
delegate as also the new affiliate member
Parents in Education (Poland). Stichting Kleurrijke Scholen (Netherlands)
and the Parents’ Council of the Canton
Sarajevo (Bosnia I Herzegovina), two
more new affiliate members had sent a
delegate.

The GA unanimously re-elected President
Johannes Theiner and the board members
Doreen Camilleri, Lorenzo Dionis and
Joachim Klesen. The president thanked
the absent former board member Maria
Rita Munizzi for her work during four
years and expressed his hope to have her
present in the next GA in Hamburg.
Léopold de Callataÿ presented and explained the balance and the accounts.
The GA applauded his delicate work and
for keeping track of the finances under the
challenging situation of the EU grant. After a very tight schedule of work the participants were invited to go on a tour to one
of the magnificent sites in the High Tatra.
We went to the Belianska Cave.
A footpath in heavy rain had to be taken until
we arrived at the dry shelter of the cave. On
a challenging mountain tour inside an enormous labyrinth of corridors and halls beautiful views of decorations with sinter structures,
stalactites and stalagmites were our reward.
The final dinner was taken at a koliba, a
traditional Slovak tavern. Inspiring musicians not only played and sang local folk
music but also accompanied various tunes
from our multinational group. g
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LES NOSTRES ESCOLES

Quatre dècades de compromís amb la qualitat educativa i la innovació pedagògica

Col·legi Pineda

Col·legi Pineda
Carrer dels Joncs, 1 08902
L’Hospitalet Llobregat - Barcelona
Tel. 93 263 79 90
Fax: 93 335 54 53
info@pineda.es
ampa@pineda.es

dedica 300 hores l’any a l’atenció individual
de les alumnes i les seves famílies.

E

l Col·legi Pineda és un dels centres
més importants de l’àrea metropolitana de Barcelona. Treballa a
l’àmbit de l’ensenyament i ofereix
un complet projecte educatiu que uneix el
rigor acadèmic amb la innovació tecnològica i pedagògica. La missió principal d’aquest
centre és garantir el desenvolupament de
cada persona en particular i de la societat
en general, mitjançant un ensenyament de
qualitat compromès amb l’avantguarda pedagògica i les necessitats socials. Per desenvolupar i dur a terme el seu projecte educatiu
consideren imprescindible la col·laboració
de pares, professors i alumnes. El compromís d’aquest centre amb la qualitat i amb la
millora continuada és constant i una bona
mostra és el compliment de la Norma ISO
9000:2008, que certifica la qualitat a nivell
docent i de serveis.
Pineda, centre concertat per la Generalitat
de Catalunya que compta amb unes instal·
lacions de 17.000 metres quadrats, cobreix
totes les etapes educatives, des de l’educació
infantil fins al batxillerat.

Un centre amb més de 40 anys d’història
Tot va començar el 1963, quan un grup de
professionals universitàries, conscients de les
necessitats socials del seu entorn, van materialitzar un somni: oferir una educació de qualitat
centrada en el tracte individual, en la llibertat i
en la responsabilitat personals, tal com ho havien après de sant Josepmaria Escrivà de Bala-

guer. Des dels seus inicis, Pineda no ha parat
de créixer i d’educar milers de joves que participen activament en la societat i tornen a confiar
en el col·legi per l’educació de les seves filles.

L’educació personalitzada i la formació
humana i espiritual, part fonamental de
la identitat del centre
Ofereix una formació humana, professional,
cultural, religiosa i esportiva que té com a finalitat desenvolupar la personalitat de cada
alumna i mirar de potenciar les seves qualitats, atenent a la diversitat i als diferents
ritmes d’aprenentatge de cada alumna.
A aquesta educació integral s’hi arriba
mitjançant una educació personalitzada.
A cada alumna se li assigna una preceptora que l’aconsella i l’orienta o perquè
actuï amb llibertat i responsabilitat, amb
l’objectiu d’adquirir la maduresa personal,

El col·legi Pineda és pionera
en la utilització de les noves
tecnologies en l’educació.
Actualment, comptem amb
els darrers recursos i sistemes
pedagògics més innovadors
concedint una gran importància a la relació
família-escola. Cada preceptora del centre

En definitiva, Pineda ofereix a les seves
alumnes un alt rendiment intel·lectual, motivació per a l’aprenentatge, coneixement
d’idiomes, habilitat en la utilització de les
noves tecnologies, preocupació per servir
els altres i un alt grau de responsabilitat
personal en els seus deures ciutadans.

Una relació propera amb els pares, aspecte fonamental de l’educació
Respecte als pares, el centre ofereix l’ajuda
necessària per educar les seves filles, fent
de la relació entre pares i professores un
aspecte fonamental en l’educació que s’imparteix. El protagonisme actiu de la família
i l’atenció personalitzada són eines clau per
al desenvolupament d’un projecte educatiu
adaptat a les necessitats de cada alumna.
Pineda, un clar referent en la pedagogia
d’avantguarda
Pineda és un col·legi amb aspecte de campus universitari, envoltat d’un ambient
avantguardista i de progrés, situat al costat
de la plaça Europa, que és l’epicentre del
districte econòmic de l’Hospitalet de Llobregat. És pionera en la utilització de les
noves tecnologies en l’educació. Actualment, comptem amb els darrers recursos i
sistemes pedagògics més innovadors.
Tecnologies des del primer any
Les PDI constitueixen un dels avenços tecnològics més espectaculars de les darreres
dècades. Amb aquests, a Pineda, l’aprenentatge esdevé una experiència motivadora,
participativa i apassionant que capta l’atenció i la motivació de les alumnes. A més,
posa a l’abast del professorat alguns recursos audiovisuals i multimèdia a un entorn
amable i senzill -s’aplicarà a classe- millo-

El projecte linguístic de Pineda
inclou una adaptació de la metodologia AICLE (Aprenentatge
Integrat de Continguts i Llengua
Estrangera), pròpia de col·legis
amb els millors resultats a les proves PISA. Aquest mètode es concreta en què les alumnes realitzen
diverses assignatures en anglès durant cursos alterns, de manera que
s’integra l’idioma en el propi aprenentatge de la matèria.
rant considerablement l’atenció, la motivació i la participació de les alumnes.
Concretament, s’utilitzen diferents models
didàctics d’ús de la PDI: els centrats en la
iniciativa del professor i els centrats en la
iniciativa de l’alumna, com són: els diferents recursos de la pròpia PDI, apunts i
material digital, l’ús de la càmera lectora de
documents, portals d’Internet, creació de
portafolis o recerca dels que ja estan a la
web, llibres digitals, etc.
Així mateix, el centre ha convertit la pissarra en un instrument habitual de treball per
a tots els professors i contribueix, d’aquesta
manera, a la innovació i millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de les
nostres alumnes.

Un projecte internacional en idiomes
El propòsit del projecte lingüístic de Pineda
(PLP) és el domini del català, el castellà i
l’anglès. Concretament, aquest projecte inclou el desenvolupament de les quatre àrees
de coneixement lingüístic (comprensió auditiva i lectora, expressió oral i escrita) durant tota l’etapa educativa, amb una metodologia que incorpora la informàtica -gràcies
al laboratori d’idiomes, les pissarres digitals
i les pissarres digitals interactives- i la conversa amb professorat nadiu, a més de coneixements de turisme i negocis en cadascun
d’aquests idiomes a partir de l’ESO.

Fins ara, els resultats obtinguts han estat molt bons:
- 100% d’aprovats de les alumnes presentades
als exàmens de Cambridge a 2n d’ESO.
Programa interactiu d’alimentació i
nutrició
Pineda organitza un programa interactiu d’alimentació i nutrició adreçat a alumnes i famílies
a través del qual els pares poden completar la
dieta de les seves filles de manera equilibrada.
S’ofereix un servei de menjador de qualitat,
amb un equip format per especialistes procedents de diferents àrees: mestres, metges,
biòlegs i dietistes que controlen l’alimenta-
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ció i elaboren i supervisen els menús amb
criteris nutricionals segons les necessitats i
l’edat de les alumnes.

LES NOSTRES ESCOLES

L’objectiu del PLP és que les
alumnes obtinguin anualment
un certificat que expedeix la
Universitat de Cambridge, centre que atorga a les persones que
posseeixen els seus certificats un
reconeixement contrastat, fiable i
internacionalment reconegut pel
que fa a la llengua anglesa.

FAPELnews

Pineda compta amb:
- Certificat de qualitat ISO9000:2008.
- Anàlisi de risc i punts crítics.
- Control de la traçabilitat.
- Instal·lacions d’última generació per a la restauració col·lectiva.
- Professionals tècnics titulats en restauració.
- Dos menjadors de 200 m² atesos per cinc
mestres i un equip de vuit monitores.
En especial, s’insisteix en l’educació per a la
salut i en els bons hàbits alimentaris i de convivència a taula. g

les seves instal·lacions
Aules teòriques
Laboratoris de química, física, ciències
naturals i idiomes
Aules de tecnologia, psicomotricitat,
música, plàstica i polivalents
Aules d’informàtica i multimèdia, amb
una connexió sense fil a Internet
Oratori
Biblioteca
Tallers
Menjadors
Gimnàs
4.100 m² de zona esportiva
3.000 m² de pati equipats amb zona de jocs
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Una escola familiar al servei de les famílies

Col·legi PIVE

Col·legi PIVE
C. Joan Llusà 39
08551 Tona (Barcelona)
Tel. 93 887 00 20
Fax 93 812 41 03
info@pive.es
www.pive.es

amb una ponderació progressiva que fa que
fins a l’última hora els nostres alumnes tinguin
possibilitats d’aprovar les assignatures-, de la
nostra metodologia de treball i de la implicació
i el compromís de les famílies envers l’escola,
els resultats acadèmics que han aconseguit els
nostres alumnes al llarg de tots aquests anys
han estat sempre molt positius.

E

l col·legi PIVE (Pensionado Internacional Veraneo Estudiantil) va
començar el seu periple el 1958 organitzant activitats acadèmiques, d’idiomes i de lleure per a joves del país i d’arreu
d’Europa durant els mesos d’estiu.
El 1959, el PIVE va esdevenir una escola reglada i va començar a impartir les classes, només per a nois, de setembre a juny.
Durant aquests més de cinquanta anys, el col·
legi s’ha mantingut fidel al seu ideari i al seu
projecte d’escola, una escola de mida familiar,
amb un tracte familiar i propera a les famílies
que té com a objectiu últim la formació acadèmica i l’educació dels seus alumnes en els valors
de la responsabilitat, la convivència, la tolerància, el respecte i l’esperit de superació.

Escola mixta. Règim extern i mitja pensió de preescolar a batxillerat
Impartir tot l’itinerari escolar i ser una escola
mixta a tots nivells ha estat un dels objectius
del col·legi. Ho hem aconseguit i hem fet realitat l’eslògan: “del PIVE a la universitat”.
Residència per a alumnes d’ESO i batxillerat
El col·legi disposa de dues residències separades, una per als nois i una altra per a les noies.
El règim de residència possibilita que els i les
alumnes adquireixin unes rutines d’estudi i uns

hàbits de treball que, juntament amb la responsabilitat que els exigim, fan que els resultats acadèmics d’aquests alumnes acabin essent
excel·lents.

Nombre reduït d’alumnes per classe
Som conscients que el nombre reduït d’alumnes a les aules és una de les condicions que
s’han de donar si es vol que el seguiment individual i l’atenció personalitzada esdevinguin
unes eines de suport eficaces i útils per als estudiants. Només d’aquesta manera els mestres
i professors poden estar amatents a les particularitats de cadascun dels seus alumnes i crear
les estratègies que donin resposta a totes les
necessitats.
Tutories de seguiment
La figura del tutor és cabdal en el nostre engranatge i per això disposa d’unes hores setmanals per atendre personalment els alumnes i les
seves famílies. El tutor és l’encarregat de fer el
seguiment personalitzat dels seus alumnes, de
solucionar les qüestions que es van plantejant
al llarg del curs, de sol·licitar l’ajut de la psicòloga de l’escola si s’escau i de fer de pont entre
l’escola i les famílies.
Excel·lents resultats acadèmics
Fruit del seguiment personalitzat que duem
a terme, de l’acció tutorial, de la dedicació i
professionalitat dels mestres i professors, del
nostre sistema d’avaluació -sis avaluacions

Horari escolar més complet
El nostre horari de classe, per a tots els nivells,
és de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 18.00 h, de
dimarts a dijous. Els dilluns, per qüestions
del transport, les classes comencen a les 9.55
h del matí i, els divendres, les classes acaben a
les 13.00 h per als alumnes d’ESO i batxillerat

El col·legi s’ha mantingut
fidel al seu ideari i al seu
projecte d’escola, una escola
de mida familiar, amb un
tracte familiar i propera
a les famílies
i a les 17.00 h per als alumnes de primària i
d’educació infantil. Aquest horari més complet
ens permet dedicar més hores a les assignatures instrumentals i impartir les assignatures
d’urbanitat i informàtica a primària.

Català, castellà, anglès i francès
Tot i que la llengua catalana és la llengua
vehicular de l’escola, les hores de dedicació
i el tractament que donem al castellà a les
classes d’educació primària i ESO són les
mateixes que les que dediquem a la llengua
catalana. D’aquesta manera assegurem que
els nostres alumnes adquireixin un bon domini d’ambdues llengües i siguin capaços

d’utilitzar-les amb fluïdesa i correcció en tots els àmbits.

ANÀLISI ESTADÍSTICA RESULTATS BATXILLERAT I PAU - Període 1998-2011

L’escola dedica també una especial atenció a l’ensenyament de la llengua anglesa. Els nostres alumnes comencen a
familiaritzar-se amb l’anglès a l’educació
infantil i, durant els cicles de primària, a
més de les classes específiques de llengua anglesa, fan l’assignatura de coneixement del medi en anglès i dediquen
els divendres a la tarda del tercer trimestre a fer un taller d’anglès oral; en alguns
grups de l’ESO, s’imparteixen les ciències socials, l’educació visual i plàstica i la
tutoria en llengua anglesa.
L’escola també treballa una quarta llengua, el francès, com una de les matèries
optatives de 4t d’ESO.

Estudis de recuperació i reforç
L’escola organitza unes hores diàries d’estudi
en les quals els alumnes aprenen a organitzarse les tasques escolars i adquireixen els hàbits
de treballar cada dia i de no deixar la feina per
a última hora. Aquests estudis estan controlats
sempre per professors de l’escola, perquè els
alumnes puguin consultar-los els dubtes i per
tal que els nois i noies adquireixin la capacitat
de treballar concentradament i d’una forma
pràctica i efectiva.
Formació humana en valors
Aquest és possiblement l’aspecte més important del nostre projecte educatiu: volem que
els nostres alumnes siguin, per damunt de tot,
bones persones. En aquest sentit, dediquem
temps i esforços per inculcar-los els valors de
la responsabilitat, de la tolerància, del respecte, de l’amor a la diferència, de l’esperit de superació, etc., a través de les classes d’urbanitat,
de tallers monogràfics, de conferències, de la
participació activa en campanyes solidàries,
etc. En un espai tan interactiu com és la nostra escola, es creen innombrables situacions
en què els alumnes han de posar en pràctica les virtuts de la paciència, de la resiliència,
del respecte, de la responsabilitat, etc., la qual
cosa fa que els nostres estudiants, amb els
anys, adquireixin el segell PIVE en la seva
forma de ser i de comportar-se.
Activitats teatrals durant tot el currículum
El teatre és una activitat permanent al col·legi.
El teatre forma part del currículum dels nostres estudiants de primària, d’ESO i de batxillerat. Ja fa vint-i-un anys que fem funcionar

Percentatge
Aprovats PAU

Percentatge Aprovats (estudiants amb més

74,29

95,24

100,00

94,74

100,00

100,00

2000 – 2001

85,71

85,71

100,00

2001 – 2002

80,56

100,00

100,00

2002 – 2003

80,70

89,47

83,33

2003 – 2004

100,00

100,00

100,00

2004 – 2005

88,89

88,89

100,00

2005 – 2006

76,92

87,50

100,00

2006 – 2007

92,68

81,82

87,5

2007 – 2008

80,00

73,33

100,00

2008 – 2009

86,36

100,00

100,00

2009 – 2010

96,97

90,48

100,00

2010 – 2011

95,83

100

100,00

87,20

91,73

97,76

Curs
acadèmic

Percentatge
d’aprovats BAT

1998 – 1999
1999 – 2000

un taller de teatre que ha estat apadrinat per
actors, actrius i periodistes com Josep Maria
Pou, Àngels Poch, Xavier Grasset, Albert Om
o Ernest Villegas -aquests dos darrers, precisament, exalumnes del col·legi PIVE-.

Servei de cuina pròpia
L’escola disposa de servei de cuina pròpia. Els
nostres cuiners preparen els menús diaris adaptats a cada temporada. Aquests menús han estat elaborats amb l’assessorament de dietistes, i
han estat revisats i aprovats per garantir el seu
equilibri nutricional i oferir una dieta variada
pel que fa a ingredients, preparacions i textures,
basant-nos en les racions i freqüències de cada
grup de nutrients, recomanades per a cada edat
i adaptant els menús a les necessitats específiques dels alumnes que ho requereixen.
Curs d’estiu
Aprofitant que el curs 2011–2012 tornaran a haver-hi proves extraordinàries de

de3 anys al PIVE)

setembre, el nostre centre recuperarà una
vella tradició: farem un curs de recuperació
al mes d’agost per a tots aquells alumnes
de qualsevulla escola de Catalunya que li
hagin quedat matèries per recuperar. Serà
un curs intensiu, des de l’1 al 31 d’agost,
amb classes diàries de totes les matèries que
cada alumne tingui suspeses, amb estudis
dirigits i, evidentment, amb estones per a
la pràctica de l’esport en les nostres instal·
lacions i per gaudir de la piscina.
Portem més de cinquanta anys formant i
educant els fills i les filles de les famílies
que ens fan confiança. El nostre professorat i tot el personal no docent està plenament identificat amb el projecte educatiu
i amb la línia pedagògica del centre; són
persones preparades professionalment i
humanament, que garanteixen la màxima
qualitat del nostre ensenyament i del nostre servei. g
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Educar per emprendre
Seminari de tardor, octubre 2011

El dissabte 1 d’octubre es va celebrar
el seminari de tardor de la Fapel, a les
instal•lacions del CaixaForum. Aquest
seminari, promogut per la Federació
d’Associacions de Mares i Pares de les
Escoles Lliures de Catalunya (Fapel),
que representa a més de 140.000
famílies de l’escola concertada i privada no confessional, va tenir com a
objectiu fomentar l’emprenedoria.
Amb el lema “Educar per emprendre”,
la Fapel va mostrar com la veritable
cultura emprenedora està basada en
valors que podem i hem de desenvolupar en els nostres fills des de
petits. I és per aquesta raó que volen
sensibilitzar pares, alumnes i escoles
sobre la capacitat d’aquesta eina per

continuar insistint, un cop més, en la
formació en valors.

J

osep Manuel Prats, president de la
Fapel, en començar l’acte, va posar de
manifest els valors de l’emprenedoria
i va agrair la presència de Meritxell
Ruiz, directora general d’Atenció a Famílies
i Comunitat Educativa, del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquesta, per la seva part, va voler
tenir un reconeixement cap a les famílies, els
centres i els professors que es preocupen per
l’educació i els valors. En aquesta línia, Ruiz
va afirmar que Catalunya ha estat sempre un
exemple de país amb gent compromesa i va
apostar per l’emprenedoria, com una actitud
de vida, i un retorn als seus valors, que són

principis rectors del sistema educatiu, ja que
mitjançant aquests valors s’aprèn a veure
oportunitats on hi ha incertesa, a assumir
riscs i a no tenir por al fracàs.
Tot seguit, Josep Manuel Prats i Marta Rútia, com a representats dels membres de la
junta de la Fapel, li van retre un molt sentit
reconeixement a Antoni Arasanz, expresident de la Fapel i un dels grans impulsors
de l’associació, per la tasca realitzada “amb
tanta professionalitat i entrega”. L’homenatge va concloure amb el lliurament del
Premi Fapel a Antoni Arasanz, que va
aprofitar per repassar la seva àmplia trajectòria en el món educatiu i va agrair la vàlua
de la gent que l’havia acompanyat al llarg
dels seus anys al càrrec de la Fapel.
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1. C
 ompetència de negoci: visió de negoci, gestió de recursos, identificació de
l’oportunitat.
2. C
 ompetències interpersonals: comunicar, delegar, crear un compromís, tenir
carisma, respecte.
3. C
 ompetències personals: creativitat, autocrítica, tenacitat, balanç emocional, determinació, integritat.

Conferència Dra. Júlia Prats (IESE):
“Emprendre: més que una intuïció
per als negocis”
La Dra. Prats va iniciar la conferència parlant de la necessitat de reengegar el motor
econòmic del nostre país. Va afirmar que,
des de tots els estaments i mitjans de comunicació, s’està incentivant la iniciativa
emprenedora com a possible motor. Va
qualificar l’emprenedoria com un procés
que no implica començar de nou una empresa, sinó que és una manera d’entendre la
vida i de dirigir. I va assegurar que, com tot
procés, se’n pot aprendre.
Va identificar dos models d’emprenedoria. Per una banda, els creadors de futur, que en són pocs, com Ferran Adrià
(El Bulli), Muhammad Yunus (Banco
Grameen) i Jeff Bezos (director general d’Amazon), etc. Per altra banda, els
campions ocults, aquells que ningú no
coneix però que són líders en els seus
nínxols especialitzats. Per descobrir
aquests líders ocults, va explicar que des
de l’IESE van iniciar un projecte d’investigació sobre empreses que havien
crescut un 20% per sobre del seu sector,
per tal de conèixer els motius que havien
facilitat aquest creixement. Tot seguit,
va donar diversos exemples de casos
d’èxit de diversos models d’empresa que,
amb metodologia i estratègies diferents,
van aconseguir portar les empreses a un
nivell de creixement important.
Així mateix, va definir les principals virtuts que ha de tenir l’emprenedor per tenir èxit en els seus projectes:

A continuació, va afegir que cal acceptar el
fracàs i que no és una excepció, sinó que,
en un moment o altre, l’haurem d’assumir.
Va atribuir-ho al fet que quan un inicia una
empresa està fent créixer una cosa feble.
Va identificar les següents armes per sortir
d’una situació de fallida: flexibilitat mental
extrema, velocitat en l’execució, forta determinació, coneixement de les capacitats.
Les conclusions de la conferència van ser
les següents:
- Les oportunitats es creen, no existeixen:
- les oportunitats es creen redefinint les
responsabilitats,
- les oportunitats es creen explotant un
canvi en el client,
- les oportunitats es creen explotant un
canvi en la indústria.
- Tot procés de llançament i creixement requereix saber de gestió, especialment de
crisi.
- L’emprenedoria no és per a genis, ni gent
amb sort, és per a líders innovadors i esforçats que treballen, tenen disciplina i
lideratge.

Taula rodona
A la taula rodona, moderada per Àngel Rútia, van participar quatre perfils diferents de
persones que, des de la seva posició laboral,
fomenten l’emprenedoria o en són part. Els
quatre participants van relatar, en base a les

seves experiències, quatre maneres d’acostar-se a l’emprenedoria i de fomentar els
seus valors propis, a partir d’una sèrie de
preguntes i reflexions posades sobre la taula
pel moderador.
Presentació
Ignasi Bofarull és professor de la UIC i
treballa els valors a través de l’esport escolar i extraescolar, a partir del moment que,
des de la universitat, va realitzar un estudi
amb l’objectiu de comprovar l’impacte de
l’esport extraescolar en el caràcter dels estudiants. Van analitzar un grup d’estudiants
i van extrapolar-ne els resultats. L’enquesta
realitzada amb els estudiants va posar de
manifest que els qui fan esport són més
capaços de fer coses, tenen més confiança
en ells mateixos, tenen un comportament
més esportiu, són més respectuosos amb les
regles, saben treballar en equip, etc. En canvi, els qui no practiquen esport extraescolar
són més passius, estan més desanimats, poc
donats a fer coses, etc.
Antonio González-Barros, empresari, emprenedor i impulsor d’emprenedors es dedica a ajudar emprenedors que tenen una
idea i la volen portar a la pràctica. Des de
la seva empresa, Intercom, ha tingut la sort
de veure néixer al voltant de 50 empreses i
això li ha permès aprofundir en les característiques comunes que tenen els qui han
arribat més lluny.
Ignasi de Juan, director a Catalunya de Junior Achievement, va parlar d’emprenedoria i de joves i de com aquests poden fer de
Catalunya un país emprenedor.
Marc Feliu, empresari i membre d’una família d’emprenedors, va explicar l’experiència de néixer en una família emprenedora,

fet que l’ha fet créixer amb uns valors d’empresa molt marcats. Tant és així, que són sis
germans i tots ells han sortit emprenedors.
Com inculcar els valors emprenedors
Antonio González-Barros va voler posar
l’accent en la importància de l’escola i de
l’educació. Mitjançant una experiència personal, va explicar que quan era petit no li
agradava parlar en públic perquè era molt
tímid. No obstant això, a base de practicar va
acabat encantant-li. Com que el seu fill també era tímid, va anar a parlar amb el seu professor per suggerir-li que fes alguna activitat
que requerís parlar en públic. El professor li
va fer cas i va crear un taller. Des de llavors,
el seu fill ha perdut part de la por a parlar
en públic i és capaç de fer coses que ell mai
no hauria cregut, com ara fer entrevistes per
TV. En definitiva, sense la iniciativa emprenedora de la seva escola, Viaró mai no hauria
assolit aquesta determinació.
Ignasi de Juan va parlar de Junior Achievement, la principal organització educativa

internacional sense ànim de lucre que existeix al món i que té la missió de preparar
i inspirar els joves perquè tinguin èxit en
una economia global fomentant l’esperit
emprenedor que els permeti aconseguir
les seves metes en un marc de responsabilitat i llibertat. Per aconseguir-ho, aquesta
organització apropa el món empresarial a
l’escola, involucra a empreses i professionals
perquè comparteixin la seva experiència
amb els nens i joves. D’aquesta manera, els
mostren el camí que cal recórrer per tenir
èxit com a persones i contribuir a millorar
la nostra societat.
Marc Feliu, com a fill d’emprenedor i ara
com a pare, considera que és molt important que els fills no visquin en una bombolla. Se’ls ha de transmetre els processos
i les dificultats de l’empresa. En el seu cas
particular, el seu pare no es va dedicar al
món de l’escola, però sí que compartia les
problemàtiques de l’empresa i parlaven de
les possibles solucions. El seu germà i ell li
feien propostes i ell els explicava les con-
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seqüències. Tot això els va anar creant una
sèrie de valors.
Com és el jovent d’avui dia
Ignasi Bofarull va explicar que, particularment, es troba amb alumnes que tenen
idees poc vocacionals de la feina. És a dir,

Saps quina és la millor recepta per a la teva salut?

Una assegurança de salut de qualitat
Cobertures de medicina preventiva.
El ventall més ampli de prestacions
(cobreix tractaments que altres entitats no donen).

Sense lletra petita
No enganyem amb ofertes comercials
que suposen no donar o limitar serveis sanitaris.

Amb el quadre mèdic més ampli
Quadre mèdic a tota Espanya amb els millors professionals.

I a un bon preu
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les diferents etapes i dificultats que ha passat la seva família a nivell d’empresa. Concretament, va destacar que el seu pare, amb
l’exemple, li ha transmès els valors propis
de l’emprenedor, i molt especialment el de
l’honestedat.

que volen un sou, temps de vacances i tenir poques responsabilitats. Però, per altra
banda, també es troba nois i noies amb un
marcat perfil social, que demanen més feina, que munten tallers d’acció social, i que
no estan esperant que els ho doni la vida,
sinó que tenen empenta i volen fer coses.
Generalment, aquests últims són alumnes
amb una feina creativa. Va proposar portar
a la pràctica una iniciativa: utilitzar el mes
de juliol perquè els alumnes puguin relacionar-se amb el món real i tinguin experiències d’èxit, a través de l’esport, la tasca social,
etc. D’aquesta manera, podrien descobrir
que són capaços de fer coses, sempre i quan
se’ls proporcioni la metodologia per fer-les.
Antonio González-Barros va assenyalar que, en comptar amb una incubadora
d’emprenedors, el seu punt de vista és molt
esbiaixat, ja que només li arriba gent molt
bona, molt qualificada, amb moltes ganes
de fer coses, que lluiten pel seu futur, etc.
Va assenyalar la importància del fet que els
joves no tinguin una vida fàcil, ni a l’empresa ni a la família. Se’ls ha de tractar com
a adults i deixar-los triar, però sempre fent

que siguin conscients de les conseqüències
dels seus actes. En general, va destacar que
“els nois arriben tovets i amb poca capacitat
per superar les crisis”.
Ignasi de Juan va explicar dos programes
de Junior Achievement que mostren la importància de començar amb el networking i
amb el treball conjunt des de l’escola. Un és
el de socis per un dia, en què un jove passa
una jornada sencera amb un emprenedor.
L’altre rep el nom de Companyia o Mini
Empreses, en què joves de 4t de batxillerat
han de muntar una empresa al costat d’un
empresari, directiu o emprenedor. Va fer
menció de projectes desenvolupats a Berlín,
on uns joves estudiants van crear una guia
de Berlín vista per joves, o a Oslo, on uns
joves van crear un bolígraf perfumat i van
executar el projecte de manera magistral.
Marc Feliu va apuntar que els joves que arriben a la seva empresa són fluixos, sobretot
perquè no saben afrontar els problemes i
són conformistes. En general, tenen pocs
valors. Va contrastar-ho amb el seu cas, ja
que, des de ben petit, ha estat conscient de

Les bones oportunitats no existeixen,
sinó que s’han de crear
Antonio González-Barros va assenyalar la
necessitat de donar ales a les persones, ja
que, d’aquesta manera, volen i ho fan molt
alt. El problema és que moltes vegades els
reptes que les empreses donen als seus professionals són molt inferiors a les capacitats
que tenen.
Va matissar que, dels 50 projectes que tenen, la major part l’havien originat persones
que estaven ja a l’empresa i col·laboraven en
altres temes, però que, finalment, havien
decidit apostar pel seu propi projecte.
Ignasi de Juan va voler fer una comparativa
de l’estat de l’emprenedoria a Perú, als Països Escandinaus i a Catalunya. Va explicar
que, a Perú, es troben joves molt brillants
que volen ser emprenedors, però no tenen
l’accés al finançament per poder fer-ho. Als
Països Escandinaus, en canvi, el tema de
l’emprenedoria és molt important i es destinen molts recursos a aquesta pràctica. Per
últim, va manifestar que, a Catalunya, tot i
que vivim moments difícils, comptem amb
una gran tradició emprenedora. De totes
maneres, va assenyalar la necessitat de donar un pas endavant i posar l’emprenedoria
i els seus valors a peu d’escola.

Per finalitzar, van convidar la Dra.
Prats a analitzar les conclusions de la
taula:
La Dra. Prats va exposar que la taula rodona li
havia semblat particularment interessant perquè s’havien abordat, des de diferents punts de
vista, com crear valors emprenedors a través de:
l’esforç esportiu, d’una incubadora d’emprenedors que fan xarxa i es recolzen entre ells, del
Projecte Junior Achievement, que recolza regions amb un gran índex de misèria i aporta
possibilitats als joves que volen emprendre i no
poden. O a través de la importància de la família per inculcar valors, com l’esforç, el sacrifici,
la responsabilitat, l’amor per la feina, etc. Per
últim, va constatar que el model econòmic actual no funciona i que per reinventar-lo caldrà
entendre el context que motiva les persones a
fer xarxa i comunicació. g

Llibres i webs
Redes sociales
Manual de supervivencia para padres
Editorial Viceversa. Charo Sádaba
y Xavier Bringué.
¿Te preocupa que tu hijo pase cada vez
más tiempo en contacto con sus «amigos» de la red? Las redes sociales son
hoy una realidad cada vez más generalizada, y el impacto que están teniendo en cómo nos relacionamos con los
demás, y de un modo muy particular
en los menores, hace necesaria una reflexión sobre los orígenes de las redes
sociales que nos permita entender su aportación y también sus límites.
Nuestros hijos han nacido ya inmersos en esta revolución tecnológica y usan de forma natural y sin esfuerzo las distintas herramientas que Internet pone a su alcance. Como padres responsables,
nuestra tarea debería ser educar a nuestros hijos en el uso adecuado
de las redes sociales, así como proporcionarles herramientas para
que eviten los distintos peligros.

Charo Sádaba y Xavier Bringué, especialistas en temas de comunicación entre los jóvenes, nos introducen en las redes sociales, explicándonos su origen, los distintos tipos, términos
y conceptos y nos exponen por qué se han convertido en un
fenómeno de masas, en especial entre los menores. Asimismo,
nos muestran cuáles son las oportunidades que nos ofrecen, así
como los riesgos, para finalmente ofrecernos algunas recomendaciones de cuál debería ser nuestra actitud en casa y algunos
consejos de gran utilidad.
Charo Sádaba es profesora de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Navarra. Licenciada en Periodismo y doctora en
Comunicación, es actualmente vicedecana de posgrado y Relaciones Externas en su facultad, donde imparte Marketing Especializado y Nuevos medios publicitarios.
Xavier Bringué es profesor en la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Navarra. Licenciado en Ciencias de la Educación y
doctor en Comunicación, es miembro de la Society of Consumer
Psychology, subdirector del Instituto de Ciencias para la Familia y
subdirector del Departamento de Empresa Informativa, en la Universidad de Navarra. g
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Repensar la ficción
El mal moral en las pantallas: necesidades dramáticas y patologías
industriales.
Enrique Fuster i Juan José GarcíaNoblejas.
EDUSC 2011 - 184 pp. - € 13,00
ISBN 978-88-8333-256-2
A nadie escapa hoy la incidencia de
las ficciones -escritas o audiovisuales- en la configuración de nuestra cultura y sociedad. Pero leer no
es fácil. Y ser un buen espectador tampoco: no se trata de buscar en
el cine la confirmación a una determinada concepción del mundo,

És formativa la nostra classe d’educació física?
Jordi Aguiló
Director de l’Escola
Esportiva Brafa

El nou projecte educatiu que Santillana proposa, en la seva nova
col·lecció de llibres, la sèrie “Els camins del saber”, està marcada
per la continuïtat i per la novetat. Continuïtat, perquè la sèrie
substitueix a la que tenia com a títol genèric “La casa del saber”.
I novetat, per diversos motius. En primer lloc la paraula “camí”
suggereix continuïtat, temps, i dins el món de l’educació significa
que la formació personal no es limita a uns anys en unes aules,
sinó que dura tota la vida, i significa també que cal promoure el
desenvolupament integral dels alumnes, atendre a la millora de
la convivència i oferir valors per a la construcció d’un món millor. Per això, l’educació per competències que s’imparteix en els
centres educatius calia completar-la amb una formació en valors.
Aquesta és una de les novetats més importants de “Els camins del
saber”: una formació en valors com a fonament d’un aprenentatge millor i més eficaç.
I, en segon lloc, la sèrie “Els camins del saber” suposa un projecte
global de formació, ja que la transversalitat dels valors permet que

sino de ver las películas sin renunciar a la propia identidad. Con
estos presupuestos decidimos organizar en la Facultad de Comunicación de la Pontificia Università della Santa Croce un simposio internacional bajo el título “Repensar la ficción. El mal moral
en la pantallas: necesidades dramáticas y patologías industriales”,
cuyo fruto es el presente libro. Como bien ha sintetizado Benedicto XVI, en el contexto relativista actual “lo que una obra de arte
expresa es totalmente indiferente; ésta puede exaltar a Dios o al
diablo –el único criterio es su ejecución técnico formal”. ¿Cómo
se combate esta especie de esquizofrenia imperante? Cada uno
deberá hacerlo desde su lugar y según su entender, pero la respuesta quizá pase, en cualquier caso, por redescubrir la conexión entre
bien, verdad y belleza, por educar el gusto y saber dar razón de las
elecciones personales. g
en totes les assignatures es pugui dedicar un temps a treballar-los.
Però, per tal que aquest plantejament global fos coherent amb
aquesta nova visió, havíem d’editar un llibre d’educació física i
valors. Per això, des de fa dos anys, en col·laboració amb la Fundació Brafa, que s’ha encarregat de la redacció dels continguts,
hem decidit elaborar, per primera vegada a primària, un llibre de
text d’educació física.
Què aporta realment la publicació d’aquest llibre? Era necessari?
En primer lloc, pensem que tota sistematització dels coneixements que cal aprendre sempre és necessària. Durant els sis anys
que el nen o nena serà a la primària anirà adquirint aquests coneixements de forma progressiva i gradual, i els relacionarà amb la
seva vida social i familiar. Tot projecte educatiu té una continuïtat
que permet a l’alumne anar adquirint competències bàsiques i
assimilant conceptes de forma harmònica i coordinada amb les
altres assignatures. No obstant això, encara que l’educació física és
una matèria més del pla d’estudi, potser no se li ha donat la visibilitat que es mereixia i bona prova d’això és la gairebé inexistència
de llibres de text. La visibilitat, evidentment, no vindrà donada
perquè els alumnes tinguin un nou llibre, sinó perquè l’educació
física passa a formar part d’un pla formatiu que, sense aquesta,
quedaria limitat. L’educació física aporta una sèrie de formes de
treballar i de valors que en altres assignatures només es poden
ensenyar de forma teòrica.
L’estructuració dels continguts dels llibres d’educació física de Santillana reflecteix cadascun dels eixos que donen sentit a l’educació
física a l’ensenyament primari: el desenvolupament de les capacitats cognitives, físiques, emocionals i relacionals vinculades a la
motricitat; l’adquisició de formes socials i culturals; i l’educació en
valors i l’educació per a la salut. Des d’aquest plantejament, el llibre
s’ha estructurat en els cinc blocs que marca la LOE: el cos, la imatge i la percepció; habilitats motrius; activitats físiques artísticoexpressives; activitat física i salut; jocs i activitats esportives.
Però perquè realment s’integrés en un projecte formatiu, calia desenvolupar altres àrees de treball que complementessin els blocs
abans citats. Així, els llibres inclouen altres tres grans camps de
treball que es van repetint al llarg del curs i que completen la
formació que està previst impartir-los: les competències bàsiques,
un pla d’educació en valors i un programa d’hàbits higiènics. g
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